
Veiligheidsinstructie Oldenaller 

Tijdens deze presentatie krijgt u belangrijke informatie over de 

veiligheidsinstallaties en procedures van locatie Oldenaller 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vanwege de veiligheid  van medewerkers en bezoekers verwachten wij 

dat iedere medewerker deze instructies zorgvuldig doorneemt. 

Veel succes! 

 



Wat te doen bij het ontdekken van brand 

 Blijf kalm!  

 Denk altijd aan je eigen veiligheid en die van anderen!  

 Ga nooit de rook in.  

 

 Activeer zo snel mogelijk een handbrandmelder om 

   het ontruimingsalarm en de BHV te activeren. 

      

 

 Indien dit nog veilig kan gebeuren: ontruim de brandende ruimte en 

    sluit de deur. 

 

 Alarmeer de personen in de omliggende ruimten. 

 

 Informeer de toegesnelde BHV-ers over de exacte plek  

    en situatie. 

 

 

 

 



Interne brandalarmering 

Brandalarmering kan plaatsvinden door: 

 

- Activering van een handbrandmelder 

    (bij de brandslanghaspels) 

 

 

 

 

- Activering van een rookmelder in gebouw M  

 

 

 

 

 

Ongeacht de locatie van de brandmelding gaan de  

slow whoops in het gehele pand af. 

 

. 

 



Locatie van de brandmelding 

De locatie van de brandmelding is  

af te lezen op de brandmeldcentrale (BMC). 

In de display wordt het bouwdeel en de 

verdieping weergegeven. 

 

 

 

In gebouw M zijn de kamers voorzien  

van rookmelders. De locatie van de  

brandmelding is hier ook zichtbaar d.m.v. 

een brandende “nevenindicator” boven 

de deur van de kamer waarin de  rookmelder 

is geactiveerd. 

 

 

 

 



Wat te doen bij een ontruimingsalarm 

(voor niet BHV’ers) 

Verlaat direct het pand via de  

aangegeven vluchtroute. 

Gebruik niet de lift! 

 

Volg de instructie van de BHV’ers. 

 

Ga naar buiten via de hoofdingang 

of via een nooddeur door tegen  

de ‘duwstang’ te drukken.  

 

Begeleid  ook uw bezoekers naar buiten! 

 

De Schuifdeuren van de hoofdingang  

ontgrendelen bij een brandmelding,  

maar moeten vervolgens nog wel  

handmatig worden open geschoven. 

 

 

 

 



Openen deuren in vluchtwegen 

De deuren in de vluchtwegen zijn altijd in de vluchtrichting te 

openen. Indien de nooddeuren vanwege een technische storing niet 

openen kan bij calamiteiten de groene nooddeuropener van de 

betreffende deur worden ingedrukt. 

 

De receptie heeft een zwart plastic sleuteltje 

om de nooddeuropener weer te herstellen. 

 

 

 

Let op: 

 Gebruik de deuropeners alleen in noodsituaties! 

 Gebruik bij het verlaten van het pand nooit de nooddeuropener zonder deze te laten 

     herstellen. Anders laat u het pand met open voordeur achter! 

 Vertrek niet wanneer u per ongeluk door te lang doorwerken een inbraakalarm hebt  

     veroorzaakt. Wacht in dit geval op het gealarmeerde beveiligingsbedrijf en 

     informeer hen over de toedracht. 

     



Verzamelplaats 

Volg de instructie van de BHV’ers.  

 

Ga naar de verzamelplaats en verlaat 

deze niet zonder toestemming. 

 

De verzamelplaats is aan de zijde van  

de Arent Janszoon Ernststraat. 

 

Er kunnen zich situaties voordoen  

(bijvoorbeeld  ongunstige windrichting) 

waarin de BHV besluit een andere  

verzamelplaats te gebruiken. 



Bedrijfshulpverlening (BHV) 

De BHV organisatie staat beschreven in het ontruimingsplan.  

De laatste  versie is te vinden op GGZ inSide; groep Veiligheid. 

 

De BHV’ers pakken bij een alarm hun BHV hesje en verzamelen zich bij 

de brandmeldcentrale. Hier wordt afgesproken wie de ploegleider is en 

wie naar de plaats van de melding gaan. Beide nemen een portofoon 

mee. 

  

De BHV’ers beoordelen de situatie en geven deze via de portofoon door 

aan de ploegleider. Hij/zij belt zo nodig direct (0)112 

 

De BHV’ers starten zo nodig met ontruimen en geven aan de ploegleider 

door wanneer een verdieping is ontruimd. 

 

 

 



Inschakelen BHV in niet-brand situaties  

 Medewerkers kunnen intern alarmeren 

    via noodnummer 8888 (Receptie) 

    Dit geldt o.a. voor  reanimatie,  

    ongeval met letsel, gaslucht etc. 

 

 

 De Receptie schakelt de BHV’ers in door het 

    ontruimingsalarm éénmaal over te laten gaan. 

    De instructie hangt bij de centrale.  

 

   Wanneer het ontruimingssignaal  

   één- of tweemaal klinkt en hierna stopt 

   hoeven de overige medewerkers dus 

   niet te starten met ontruimen. 

 



Branddeuren 

Voor een veilige vluchtroute zijn de trappenhuizen 30 minuten 

brandwerend uitgevoerd.  

 

Deze branddeuren moeten onder  

normale omstandigheden altijd  

gesloten zijn. Dus niet met stoelen 

en keggen open houden!  

 

 

 

 

De brandscheidingen worden ook aangegeven op de 

vluchtwegplattegronden. 

 

 

 

 

X 



Persoonsalarmering 

 In de “meetkamers” op de begane grond 

    van gebouw H zit een alarmknop.  

    Let er bij het innemen van uw zitpositie  

    op dat deze knop goed bereikbaar is. 

 

 

 

 Bij het indrukken van een persoonsalarm: 

    - gaat een alarmsignaal op de gang  

      en bij de receptie 

    - en gaat de rode lamp boven de deur branden 

 

 

 Het alarmsignaal kan met de witte knop bij de 

    receptie worden beëindigd, maar komt  

    na 90 sec terug wanneer de witte herstelknop  

    op de betreffende kamer is ingedrukt. 

    Hierbij gaat ook de rode lamp uit. 

 

 

 

 



Opvolging van een persoonsalarm  

Bij een persoonsalarm gaan alle gealarmeerde medewerkers direct naar de 

aangegeven  locatie.    

 

Bij agressie ligt de regie van de te ondernemen actie bij de persoon die het 

alarm gegeven heeft.  Wanneer deze door stress ,  schrik of overmeestering 

niet in staat is te handelen, neemt een collega het over. 

 

De persoon die de regie heeft meldt aan de andere personen: 

    - het waarom van het alarm, korte uitleg van de situatie 

    - uitleg van de actie, wat en hoe  

    - de verdeling van taken 

  

Opvang en nazorg:  

    - Na elke calamiteit spreken de betrokkenen het incident na.  

    - Indien mogelijk ook met de betrokken patiënt.  

    - Maak zo nodig afspraken hoe overige patiënten of bezoekers worden 

      opgevangen en begeleid. 

 

 

 



Toegangsbeheer 

 De receptie is tot 17.00 uur aanwezig. 

 

 Om insluiting/insluiping te voorkomen moet u de  patiënten en 

    bezoekers na 17.00 uur naar buiten begeleiden. 

 

 

 Het inbraakalarm wordt in de ochtend  

    door de eerst arriverende uitgeschakeld. 

    Hiervoor is een persoonlijke alarmcode 

    nodig. 

 

 In de avond wordt het inbraakalarm 

   automatisch om 20.00 uur ingeschakeld. 

 

   In de weekenden is het pand zonder alarmcode niet toegankelijk. 

 



Sleutels en beveiliging 

De Salto sleutels worden op naam  

uitgegeven. Meldt vermissing van 

uw sleutel bij de huismeester en maak 

geen gebruik van andermans sleutels. 

 

 

Camerasysteem: 

Bij de hoofdingang en leveranciersingang hangt een 

beveiligingscamera. Deze beelden worden niet op een monitor 

online bekeken, maar worden wel opgeslagen. 

 

Bij diefstal/vermissing/inbraakalarmen: 

Bij calamiteiten kan het management besluiten om camerabeelden 

terug te kijken en saltopaslezers uit te lezen. 



Tot slot 

 

Veiligheid begint bij jezelf, maar houdt niet op bij jezelf. 

 

Spreek elkaar aan op onveilig gedrag zodat wij samen een 

veilige en gastvrije omgeving realiseren.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De presentatie is voltooid. Dank voor uw medewerking. 

U kunt afsluiten met het kruisje rechts boven in dit venster. 

 


